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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju 
sistēmām”
(2010/2239(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 7. jūlija Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām 
un drošām Eiropas pensiju sistēmām” (COM(2010)0365),

– ņemot vērā 2010. gada XX. novembra rezolūciju par demogrāfiskajām problēmām un 
paaudžu solidaritāti1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ziņojumu par Komisijas 
2010. gada 7. jūlija paziņojumu „Zaļā grāmata. Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām 
Eiropas pensiju sistēmām”2,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības 
politikas pamatnostādnēm „Stratēģijas Eiropa 2020 integrēto pamatnostādņu II daļa” 
(COM(2010)0193) un Parlamenta 2010. gada 8. septembra rezolūciju par to3,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. aprīļa paziņojumu „Kā risināt ES iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi (2009. gada ziņojums par novecošanu)” (COM(2009)0180) un 
Parlamenta 2010. gada 7. septembra rezolūciju4,

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus5,

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par atjaunināto sociālo programmu6,
– ņemot vērā 2008. gada 20. novembra rezolūciju par sociālās drošības sistēmu un pensiju 

nākotni — to finansēšana un individualizācijas tendence7,
– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par sociālās integrācijas veicināšanu un 

nabadzības, tostarp bērnu nabadzības, apkarošanu ES8,
– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0507) 

un Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūciju9,
– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un 
monetārās komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2010),

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX.
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 OV C 16E, 22.1.2010., 25. lpp.
8 OV C 9E, 15.1.2010., 11. lpp.
9 OV C 146E, 12.6.2008., 122. lpp.
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A. tā kā cilvēki ienāk darba tirgū vēlākā vecumā, jo ilgāk izglītojas un saņem augstāku 
izglītību, cilvēki vidēji atstāj darba tirgu pirms likumā noteiktā pensijas vecuma 
sasniegšanas un pieaug ilgmūžība;

B. tā kā samazinās to cilvēku skaits, kuri pievienojas darba tirgum (darbspējīga vecuma 
iedzīvotāju skaits ES sāks sarukt no 2012. gada), un palielinās pensionāru skaits 
(2008. gadā ES uz katriem četriem iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā bija viens 
iedzīvotājs 65 vai vairāk gadu vecumā, 2020. gadā šī attiecība būs pieci pret vienu, bet 
2060. gadā — divi pret vienu);

C. tā kā Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldībā būtu jāņem vērā holistiska pieeja, kā 
izklāstīts šajā Zaļajā grāmatā;

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba pieaugumu, palielinot budžeta deficītu daudzās 
dalībvalstīs un radot problēmas ar finansējumu pensijām, kuras finansē ar nodokļiem vai 
citā veidā,

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
ES līmenis un dalībvalstis
1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai valstu un ES 

līmenī dotu svaigu impulsu vecuma pensiju aizsardzībai;
2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas atbilstu tam, 

ko gaida iedzīvotāji;
3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav pieminēti MVU, kas ir viens no galvenajiem 

nodarbinātības avotiem Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot lielu ieguldījumu 
pensiju sistēmu ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir jādara;

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu izaugsmē un 
stabilitātē;

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu pieeju 
ekonomikas pārvaldībā un it īpaši Stabilitātes un izaugsmes paktā;

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām;

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju kopuma, kas atspoguļotu dažādas pensiju sistēmas, 
un ka tāpēc trūkst visām sistēmām piemērojamas pārredzamas uzraudzības;

Dzimums
8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 

jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir mazākas 
pensijas;

9. uzsver, ka ir svarīgi individualizēt pensiju saņemšanas tiesības tādā veidā, lai nodrošinātu 
vīriešu un sieviešu ekonomisko neatkarību;
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ATBILSTĪGUMS
10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 

apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem dalībvalstīs;
11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un ekonomisko politiku ietvaros pašas ir atbildīgas 

par atbilstīgas pensijas noteikšanu saviem iedzīvotājiem;
12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) apvienojumā ar 

sistēmām, kas saistītas ar darbu (otrais līmenis), sniedz labāko garantiju atbilstīgas 
pensijas nodrošināšanai;

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais līmenis, 
proti, individuālie ietaupījumi — gan veicināti, gan cita veida;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis pārskata 
izdevumu lietderību; aicina dalībvalstis apsvērt kompensāciju ieviešanu, lai visiem 
nodokļu maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām pensiju otrajā līmenī vai iemaksām privātās 
pensiju shēmās trešajā līmenī; norāda, ka tas varētu arī palīdzēt dalībvalstīm izveidot trīs 
līmeņu struktūru;

15. uzsver, ka inflācija apdraud pensiju sistēmu ilgtspējību un atbilstīgumu;

PENSIJU SISTĒMA
PENSIONĒŠANĀS VECUMS
16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 

izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; norāda, ka 
paredzamais dzīves ilgums palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt likumā noteiktā 
pensionēšanās vecuma sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp likumā noteikto pensionēšanās vecumu un vecumu, 
kurā vecāki cilvēki faktiski beidz strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba tirgus abas 
puses apmainīties ar informāciju par labāko pieredzi un noslēgt nolīgumus, kas pagarinātu 
darba dzīvi, piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā ilgāk;

18. uzskata, ka uz elastību un drošību vērstam darba tirgum ir vecākiem darba ņēmējiem, kuri 
veic fiziski un/vai garīgi grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, piemēram, lielāka 
elastība attiecībā uz likumā noteikto pensionēšanās vecumu, pensijas daļēja darba laika 
darbiniekiem vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju strādāt, lai tādējādi pastāvīgi 
nodrošinātu līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām un darba ņēmēju iespējām; 
uzskata, ka ir vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu diskrimināciju vecuma dēļ;

STRATĒĢIJA „ES 2020”
19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta uzmanība 

ilgtspējīgām un atbilstīgām pensiju sistēmām;

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku strādās un 
veicinās ekonomikas izaugsmi, tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu ilgtspējīgumu; 



PE452.558v01-00 6/12 PR\837005LV.doc

LV

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba tirgus politiku, kuras 
rezultātā palielināsies vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu grupu locekļu un 
ilgtermiņa bezdarbnieku līdzdalība nodarbinātībā;

PAPILDPENSIJAS KAPITĀLA UZKRĀŠANAS INSTITŪCIJU (PKUI) DIREKTĪVA
MOBILITĀTE UN PĀRVIETOŠANA
22. uzsver darba tirgus mobilitātes pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas mobilitātes vajadzību;
23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā koordinējošā regula, 

bet par otrā līmeņa pensijām ir vajadzīgi noteikumi, kas nodrošinātu pārvietošanas 
iespēju;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ attiecībā uz iegūto 
pensijas saņemšanas tiesību pārvietošanu ir jāpieņem nosacījumi, ka pārvietojamība sākas 
līdz ar jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju izmaksa; 
uzskata, ka nodoklis jāaprēķina un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas uzkrātas 
pensijas saņemšanas tiesības;
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ES TIESĪBU AKTU PĀRSKATS
25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma svarīgums un 

ka ir arī jānodrošina, lai šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas nosacījumiem un kritērijiem, 
ko piemēro otrā līmeņa nodrošinājumam; 

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez jebkādas 
diskriminācijas atkarībā no dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties otrajā līmenī, 
un izstrādāt priekšlikumus, lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav izdarīts;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā dialoga attīstīšanu vecuma pensiju nodrošinājuma 
jomā;

29. uzskata, ka ES noteikumi par trešo līmeni un tā netraucētu pārrobežu darbību ir jāizvērtē, 
ņemot vērā iekšējā tirgus pienācīgu darbību un līdzvērtīgu konkurences apstākļu radīšanu;

EIROPAS TIESĪBU AKTI / LABA PRAKSE
30. atbalsta Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes (EAFPI) izveidi; uzsver 

nepieciešamību aprīkot šo iestādi tā, lai iestāde varētu efektīvi veikt tai uzticētos 
uzdevumus;

31. uzsver, ka ir svarīgi izmantot vienotu metodiku, lai aprēķinātu to daļu no valsts parāda, ko 
izraisa ar pensijām saistītas saistības;

MAKSĀTSPĒJA
ES TIESĪBU AKTI PAR MAKSĀTNESPĒJU
INFORMĀCIJA
LĪDZDALĪBA UN IEGULDĪJUMI
32. pauž bažas par to, ka pensijas pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas sabiedrībai 

sniedz nepietiekamu informāciju par nepieciešamību, iespējām, uzkrātajām tiesībām, 
iespējamiem rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā uz vecuma pensijām; aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, lai sagādātu pienācīgu pensijas nodrošinājumu;

33. uzskata, ka Eiropas līmenī būtu jāsasaista informācija, ko dalībvalstis un fondi sniedz 
individuāliem sabiedrības locekļiem par uzkrātajām tiesībām, kuru uzskaiti parasti veic 
attiecīgās valsts pensiju reģistrs;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja no apsolītās 
pensijas uz apsolītās pensijas režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās algas sistēmu, 
sabiedrība ir nekavējoties un pilnībā jāinformē par sekām;

POLITIKAS KOORDINĀCIJA
35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju sistēmu būtu 

lietderīgi izveidot pensiju platformu, kurā būtu pārstāvētas ieinteresētās personas, kas 
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sniegtu informāciju par labāko praksi un palīdzētu sagatavot politikas iniciatīvas;
36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 

un parlamentiem.
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PAMATOJUMS

Demogrāfiskās attīstības tendences, proti, iedzīvotāju struktūras apgrieztā piramīda, ko mēs 
varam sagaidīt pēc noteikta laika, un ilgāks paredzamais mūža ilgums, ko mums ir izdevies 
panākt un saistībā ar ko vecāki cilvēki joprojām ir veselīgi un aktīvi un līdzdarbojas 
sabiedrībā ilgāk, liek apsvērt jaunu kohēzijas un saskaņotības stratēģiju pensiju jomā.

Ir pēdējais laiks īstenot iniciatīvas, kas no jauna definētu nākotni jauniem un veciem un 
solidaritāti gan starp paaudzēm, gan starp cilvēkiem, tādējādi veicinot ilgtspējīgu, drošu un 
atbilstīgu ienākumu nodrošinājumu pēc aiziešanas pensijā.

Referente pilnībā apzinās, ka starp pensiju sistēmām Eiropā pastāv ievērojamas atšķirības un 
ka jaunās dalībvalstis un to pilsoņi saskaras ar papildu problēmām, jo ir ļoti vēlams izveidot 
diversificētu pensiju sistēmu (ar vairākām līmeņiem jeb tā dēvētajiem pīlāriem), lai izkliedētu 
risku.

Turklāt daudzas dalībvalstis (it īpaši ES-15), kurās izmanto solidārās jeb paaudžu solidaritātes 
(pay-as-you-go) sistēmas, ir saskārušās ar lielu izmaksu pieaugumu pašlaik un nākotnē, kas 
nozīmē pieaugošu spiedienu uz solidaritāti un smagāku slogu jaunajai paaudzei. Turklāt 
finanšu un ekonomikas krīze parādīja, ka neviena pensiju sistēma nav pasargāta no šādiem 
notikumiem, bet liels budžeta deficīts, augsts bezdarbs un ļoti ierobežotas iespējas palielināt 
nodokļu slogu un citus maksājumus īpaši smagi skar paaudžu solidaritātes sistēmas.

Jaunieši darba tirgū ienāk vēlāk, jo saņem labāku izglītību. Turklāt pastāv tendence doties 
pensijā pirms likumā noteiktā pensionēšanās vecuma. Cilvēki vienmēr strādā īsāku laiku, nekā 
nepieciešams, lai segtu pensiju saņemšanas tiesības. Elastīgākas un individuālākas pensiju un 
darba sistēmas pieņemšana var radīt iespēju piedalīties darba tirgū ilgāku laiku, bet šādas 
sistēmas pašlaik ir pārāk reti sastopamas.

Tā visa rezultātā ir vēl grūtāk izpildīt Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumus, ja 
ietaupījumi nav tikuši uzkrāti un spēkā esošās saistības pret pensionāriem tāpēc ir pilnībā 
iekļautas aprēķinos.

Referente uzskata Komisijas Zaļo grāmatu par pozitīvu, ar nosacījumu, ka dalībvalstu 
atbildībai, abiem darba tirgus partneriem un Eiropai ir jāsaņem jauns impulss. Tādēļ mums, 
vienlaikus atzīstot un saglabājot katras iesaistītās puses atbildību, ir kopīgi jāveido sistēma, 
kas būtu ilgtspējīga un droša un kuras rezultātā dalībvalstu līmenī būtu atbilstīgas pensijas. 
Tai ir jābūt modernai sistēmai, kura atzīst un palīdz izveidot situāciju, kurā pārvietošanās 
brīvība Eiropā neaprobežojas tikai ar pirmā līmeņa nodrošinājumu, bet pamatojas uz 
pieņēmumu, ka it īpaši jaunajai paaudzei ir vajadzīga mobilitāte, tāpat kā efektīvam un 
lietderīgam darba tirgum kopumā. Citiem vārdiem sakot, tā ir sistēma, kurā risinājumi būs 
paredzēti ne tikai pašreizējām vajadzībām, bet arī nākotnei.
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I. Demogrāfiskās pārmaiņas

– Populācijā lielā mērā dominēs vecuma grupa virs 55 gadiem.
– Paredzamais dzīves ilgums turpinās pieaugt — vīriešiem no 76 (2008. gadā) līdz 

84 (2060. gadā) un sievietēm no 82 (2008. gadā) līdz 89 (2060. gadā).
– Auglība Eiropas Savienībā joprojām būs zema (1,6).
– Attiecība starp to cilvēku skaitu, kas vecāki par 65 gadiem, un strādājošo 

iedzīvotāju skaitu divkāršosies no 25,4 % (2008. gadā) līdz 53,5 % (2060. gadā).
– No 2007. gada līdz 2020. gadam strādājošo skaits palielināsies par 3,7 % sakarā ar 

aizvien lielāku sieviešu skaitu darba tirgū. Pēc 2020. gada strādājošo skaits 
samazināsies par 13,6 %.

– Uz katru pensionāru 2008. gadā bija 4 nodarbinātie. Šis rādītājs 2020. gadā būs 5 
nodarbinātie uz katru pensionāru. Šis rādītājs 2060. gadā būs 2 nodarbinātie uz 
katru pensionāru.

– Dalība nodarbinātībā (vecumā no 15 gadiem līdz 64 gadiem) pieaugs no 70,6 % 
(2007. gadā) līdz 74,1 % (2060. gadā).

– 2010. gadā vidējais vecums, kurā cilvēki ES beidz strādāt, ir 61,4.

Līdz 2060. gadam vidējie valsts izdevumi saistībā ar iedzīvotāju novecošanos pieaugs līdz 
4,75 % no nacionālā kopprodukta (NKP) un vidējie valsts izdevumi pensijām — līdz 2,4 % no 
NKP.

Finanšu un ekonomikas krīze apvienojumā ar demogrāfiskajām pārmaiņām ietekmēs pensiju 
sistēmas. Sakarā ar lielāku bezdarbu, lēnāku izaugsmi, mazāku atdevi no ieguldījumiem un 
lielāku valsts deficītu pensiju sistēmām būs grūtāk nodrošināt atbilstīgas pensijas vai dažos 
gadījumos — ievērot saistības. Lielākajā daļā dalībvalstu šodienas pensionāri vēl nav cietuši 
saistībā ar krīzi, bet dažās dalībvalstīs valsts izdevumu samazināšana ir ietvērusi arī pensiju 
samazinājumu.

Reformējot pensiju sistēmas, daudzas dalībvalstis ir izvēlējušās samazināt pirmo līmeni. 
Finanšu ilgtspējība ir svarīga, bet jāņem vērā arī nepieciešamība nodrošināt pienācīgus 
ienākumus. Uzturēt ilgtspējīgu budžetu un atbilstīgu pensiju sistēmu ir nevis pretrunīgi mērķi, 
bet gan vienas monētas divas puses. Īstu ilgtspējību nevar sasniegt, nenodrošinot pensiju 
atbilstīgumu. Ja pensiju sistēmas nav atbilstīgas, tas var novest pie patēriņa samazināšanās un 
attiecīgi pieprasījuma samazināšanās var izraisīt ekonomikas nestabilitāti un līdz ar to finanšu 
problēmas. Tas var izraisīt arī smagu spiedienu uz valsts izdevumiem cita veida sociālajai 
drošībai.

II. Atbildība

Atbildība par ilgtspējīgu pensiju sistēmu un atbilstīgu pensiju ir sadalīta starp valdību, abiem 
darba tirgus partneriem un indivīdu.

Pirmā līmeņa pamatā ir solidaritāte starp nodokļu maksātājiem. Vairumā gadījumu tas ir 
valsts nodrošināts līmenis, ko valdība finansē ar paaudžu solidaritātes sistēmas palīdzību.

Par otro līmeni kopīgi atbildīgi ir darba devēji un darba ņēmēji, pamatojoties uz kopīgām 
iemaksām, kuras nosaka valdības un abu darba tirgus partneru tiesiskais regulējums.
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Lai saglabātu pensiju sistēmas, ir svarīgi arī apkarot nelegālo nodarbinātību.

Pirmais un otrais līmenis ir pamats atbilstīgai pensiju sistēmai. Šajā ziņojumā referente 
atbilstīgu pensiju definē kā minimālo pensiju, ko nosaka katra dalībvalsts pati.
Trešais līmenis ir balstīts uz individuālām iemaksām.

Kad pensiju sistēmas nākotnē tiks reformētas, būs jāizveido saikne starp pirmo un otro līmeni. 
Šie līmeņi, kuri dažās dalībvalstīs daļēji pārklājas, ir cieši saistīti ar trešo līmeni. ES līmenī ar 
spēcīgu atklātās koordinācijas metodi ir jānodrošina, ka pirmā līmeņa saistības ir ilgtspējīgas 
un atbilstīgas, bet otrais līmenis ir jāpielāgo, palielinot abu darba tirgus partneru lomu. Turklāt 
attiecībā uz trešo līmeni pensiju fondu maksātspēja ir jāregulē labāk.

III. Pienākumi

Par pensiju sistēmām pirmām kārtām atbildīgas ir dalībvalstis, bet attiecībā uz dažiem 
aspektiem ir svarīga koordinācija ES līmenī, piemēram, attiecībā uz iekšējā tirgus darbību, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) prasībām un stratēģiju „ES 2020”. Dalībvalstīm atbalstu 
sniedz arī citi ES instrumenti, piemēram, atklātā koordinācijas metode (AKM).

Pensiju izdevumu ietekmei uz valsts finansēm vienā dalībvalstī var būt nopietna ietekme uz 
citām dalībvalstīm. Tāpēc SIP ir jābūt vērā ņemamam faktoram valsts politikā, jo īpaši 
attiecībā uz pensiju pirmo līmeni. Pensiju fondi ir finanšu tirgu neatņemama daļa. Uz 
papildpensiju direktīvu (otrais līmenis) attiecas PKUI direktīva (2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību). Līdz šim šī direktīva 
nav attiecināta uz visiem pensiju fondiem, uz kuriem to potenciāli varētu attiecināt. Tā 
rezultātā ir izveidojusies nevienlīdzīga attieksme un uzraudzība attiecībā uz pensiju fondiem 
atkarībā no tā, vai uz tiem attiecas šī direktīva. Finanšu un ekonomikas krīze ir skaidri 
parādījusi, cik svarīgi ir ES līmenī uzraudzīt pensiju fondus. Šajā sakarā būtu vēlams izpētīt I 
un II maksātspējas direktīvas piemērošanas jomu un efektivitāti. Referente ir pārliecināta, ka 
šādu trīs attiecīgo direktīvu pārbaudi nevajadzētu uztvert atsevišķi no atbildēm uz Zaļo 
grāmatu.

IV. Mainīgais darba tirgus

Līdzsvars starp darba tirgus elastīgumu un drošību veicina ekonomikas pielāgošanās spēju un 
stiprina Eiropas sociālo modeli. Mūsdienu darba tirgū cilvēkiem ir jābūt iespējai no vienas 
darbavietas uz otru pārvietoties viegli un bez finansiāliem šķēršļiem. Darba devējiem ir jābūt 
iespējai pieņemt darbā pareizos darbiniekus ar atbilstošām prasmēm. Tas nosaka arī 
nepieciešamību modernizēt pensiju sistēmas, lai novērstu šķēršļus mobilitātei darba tirgū. 
Turklāt darba tirgum vajadzētu būt arī elastīgam attiecībā pret pensionāriem.

Tā kā darba tirgus kļūst elastīgāks un sieviešu skaits tajā palielinās, pensiju sistēmu aprēķini, 
kas balstās uz vīriešiem ar pilnu karjeru un vidējiem ienākumiem, ir novecojuši, tādēļ 
modernizācija ir nepieciešama arī šeit. Tas jo īpaši atbilst viedoklim, ka pilsoņiem ir tiesības 
saņemt precīzu informāciju par savu pensiju un pensiju sistēmas izmaksām (it īpaši par pirmo 
līmeni).
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Elastīguma un sociālās drošības shēmām ir būtiska nozīme darba mūža pagarināšanā. Cilvēki 
ir jāmudina pagarināt savu karjeru, piemēram, modernizējot darba tirgus politiku un uzlabojot 
darba apstākļus. Eiropas, valstu un vietējā līmenī politika ir jāvirza uz novecošanu, dzīvojot 
aktīvi.

V. Vienlīdzīgas iespējas

Zaļajā grāmatā nav pievērsta uzmanība vīriešu un sieviešu līdztiesībai. Sievietes uz 
nestandarta darba līgumu pamata strādā biežāk nekā vīrieši. Vidēji sievietes pelna mazāk nekā 
vīrieši un pārtrauc karjeru biežāk, lai darbotos kā aprūpētājas. Līdz ar to pensijas bieži vien ir 
mazākas, kas palielina nabadzības risku vecākām sievietēm, tāpat kā fakts, ka tās dzīvo ilgāk 
(lai gan atšķirības starp dzimumiem samazinās). Dažās paaudžu solidaritātes sistēmās aprūpes 
periodi ir iekļauti iemaksās. Tomēr papildu pensijas shēmu gadījumā tas tā nav. Tāpēc 
jāatrisina jautājums par to, kā solidaritāte būtu jāfinansē.

Referente uzskata, ka finansiālajai neatkarībai ir jābūt vispārējam sociālās drošības principam. 
Individuālās pensijas tiesības garantē ekonomisko neatkarību sievietēm un vīriešiem. 
Viens virziens, kurā varētu meklēt iespējas palielināt elastību un novērst atšķirības starp 
vīriešiem un sievietēm, ir novērtēt pensiju fondos veicamo iemaksu atbilstību, pamatojoties uz 
gadu skaitu, par kuriem ir jāveic iemaksas, lai iegūtu tiesības saņemt šādu pensiju.

VI. Informācija

Pensiju sistēmu un attiecīgās informācijas pārredzamība iedzīvotājiem ir būtiska, lai gūtu 
uzticību. Cilvēki ir jāinformē par pensiju sistēmas dažādu līmeņu sniegtajām iespējām 
nodrošināt pienācīgas pensijas. Viņiem ir jābūt piekļuvei pie atbilstošas informācijas par 
dažādiem riskiem. Krīze palielina nepieciešamību politikas veidotājiem radīt stabilitāti, 
sniedzot skaidru informāciju par pensiju politiku un par pensiju ienākumiem nākotnē. Tikai 
tad sabiedrības locekļi var pieņemt līdzsvarotus lēmumus par savu pensiju nodrošinājumu.

Šajā sakarā referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi kultivēt sabiedrības izpratni par to, ka pensijas 
līdzekļu uzkrāšana jāsāk pēc iespējas agrāk (finanšu izglītība).


